
 

 

DECREET 

tot het verantwoordelijk invullen van de doopplechtigheid. 

 

Art. 1. [Verplichting tot eerbiediging van de doopreglementeringen] 

De studentenverenigingen die erkend en gesubsidieerd worden door Jeugddienst Aalst en 
ressorteren onder het SeniorenKonvent (SK Aalst) verbinden zich ertoe de reglementering zoals in dit 
document vastgelegd te respecteren bij de invulling van doopplechtigheden en doopriten, of 
gebruiken van eender welke aard die aldus kunnen geïnterpreteerd worden. 

 

TITEL I 

[RECHTEN EN VRIJHEDEN] 

Art. 2. [Recht op uittreding] 

1. Elke schacht, de persoon die de dooprite ondergaat, kan op eender welk moment beslissen 
om niet langer deel te nemen aan de doopplechtigheid. Als gevolg van deze beslissing mag 
de studentenvereniging geen enkele beperking opleggen aan de persoon in kwestie, tenzij 
het ontnemen van de exclusieve rechten voortvloeiend uit het gedoopt-zijn (i.e. eventuele 
toegang tot cantussen, voordelen bij peter-en meteravonden, praesidiumfuncties voor zover 
statutair begrensd, etc.). 

2. Wanneer de schacht weigert een bepaalde proef te ondergaan zonder een gefundeerde 
reden aan te halen (bvb. verwijzen naar de medische doopfiche), heeft de 
studentenvereniging het recht om de persoon het verdere verloop van de doop te 
ontzeggen. De schacht verzaakt vanzelfsprekend ook in dit geval aan de exclusieve rechten 
van het gedoopt-zijn. 

Art. 3. [Recht op inzage van het doopreglement] 

1. De schacht heeft te allen tijde (dus zowel voor, tijdens als na het doopgebeuren) het recht 
tot het opvragen van het doopreglement. Bij twijfel over de correctheid van een bepaalde 
proef of actie van een doopmeester kan de schacht dus steeds laten controleren in hoeverre 
deze niet in strijd is met de regelgeving. 

2. Indien de schacht van oordeel is dat een bepaalde proef of actie van een doopmeester in 
strijd is met de regelgeving, heeft deze het recht contact op te nemen met het 
SeniorenKonvent tot registratie van de feiten en het inwinnen van inlichtingen ter 
verdediging van zichzelf. 

Art. 4. [Recht op inzage van de medische doopfiche] 



1. De schacht heeft steeds het recht om voor een bepaalde proef de persoonlijke medische 
doopfiche op te vragen en aan te halen ter staving van een argumentering inzake het 
eventuele weigeren van een proef. 

2. Het recht op inzage van de medische doopfiche is sterk beknot tot de persoon zelf en de 
betrokken schachtentemmer voor zover deze laatste er een duidelijke noodzaak aan heeft 
naar aanleiding van het verantwoordelijk kunnen invullen en laten verlopen van het 
doopgebeuren. Onder geen enkel beding kan de vertrouwelijke informatie van de medische 
doopfiche op eender welke wijze openbaar worden gemaakt. 

Art. 5. [Recht op bewaring van bezittingen] 

1. Schachten hebben het recht op bewaring van hun bezittingen en waardevolle voorwerpen 
tijdens het doopgebeuren. De studentenvereniging moet hiervoor op voorhand heel 
duidelijke afspraken formuleren naar de schachten toe en kan – indien zij zich hiertoe in 
staat acht - voorzien in een goed beveiligde bewaarplaats. Men mag de schachten echter niet 
dwingen bezittingen in bewaring te geven. 

2. De studentenvereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen aan de 
persoonlijke bezittingen van de schacht wanneer deze laatste de afspraken tot bewaring niet 
naleeft of de mogelijkheid tot bewaring weigert. 

Art. 6. [Recht op sanitaire voorzieningen] 

1. De studentenvereniging moet goed op voorhand duidelijke afspraken maken omtrent 
sanitaire pauzes en douchefaciliteiten in het bijzonder. Ofwel krijgen de schachten de 
mogelijkheid om douchefaciliteiten voorzien door de club te gebruiken, ofwel worden zij bij 
inschrijving voor de doop op de hoogte gebracht dat zij hier zelf dienen in te voorzien. 
 

TITEL II 

[VERBODEN PRAKTIJKEN] 

Art. 7. [Verbod van dronkenschap] 

1. Tijdens de buitendoop wordt per opdracht een absoluut minimum van 1 wettelijk nuchtere 
(i.e. maximum 0.5 promille) schachtentemmer/doopmeester vooropgesteld. 
Vanzelfsprekend dient dit aantal uitgebreid te worden naargelang de studentenvereniging de 
noodzaak hiervan inschat in functie van de omvang van de opdracht en de 
schachtenpopulatie. De schachtentemmer blijft bovendien gedurende de gehele duur van de 
doop verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de schachten. 

2. De schachten mogen niet gedwongen worden tot een overdreven inname van alcohol. Het 
kan geenszins de bedoeling zijn dat een opdracht in het teken staat van een schacht dronken 
te voeren.  

3. Indien een schacht dronken is in die mate dat hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen 
veroorzaakt, is de studentenvereniging verplicht deze schacht te verwijderen uit het 
doopgebeuren en te zorgen voor een veilige begeleiding. 

 



Art. 8. [Verbod van naaktloperij] 

1. Naaktloperij is wettelijk strafbaar. 
2. De verplichting van zich in besloten studentenvereniging volledig naakt te vertonen, mag en 

kan geen voorwaarde zijn voor het succesvol afronden van de doop. 

Art. 9. [Verbod van het gebruik van dierlijk afval] 

1. Enkel dierlijke producten die verkregen kunnen worden bij de slager/supermarkt en die 
bovendien binnen de 24 uur na verkrijging worden gebruikt, zijn toegelaten op het 
doopgebeuren. We doelen hiermee zeer duidelijk op de ‘dierlijke producten geschikt voor 
humane consumptie’ zoals gedefinieerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (www.favv.be). 

2. De studentenvereniging moet duidelijk op voorhand (i.e. in het doopdraaiboek) weet geven 
van de gebruiken die onder dit artikel vallen. Bovendien moet zij kunnen bewijzen dat deze 
producten binnen de 24 uur na verkrijging worden aangewend. (voor aangifte: zie TITEL III, 
Art. 17). 

Art.10 [Verbod van misbruik van levende gewervelde dieren] 

1. Elke betrekking bij het doopgebeuren van levende gewervelde dieren dient volledig conform 
te zijn met de wetgeving met betrekking tot het dierenwelzijn (zie ‘WET BETREFFENDE DE  
BESCHERMING EN HET WELZIJN DER DIEREN’ 14.08.86  (B.S. 31.01.1987) en wijzigingen: Wet 

van 04.07.2004 (B.S. 03.11.2004), Wet van 23.06.2004 (B.S. 03.11.2004), Wet van 04.05.1995 (B.S. 
28.07.1995), Wet van 26.03.1993 (B.S. 09.07.1993), Wet van 28.08.1991 (B.S. 15.10.1991), Koninklijk besluit 

van 22.02.2001 (B.S. 28.02.2001) ).  
2. De studentenvereniging moet duidelijk op voorhand (i.e. in het doopdraaiboek) weet geven 

van de gebruiken die onder dit artikel vallen. 

Art. 11. [Verbod van gevaarlijke producten] 

1. Vervallen voedingsproducten mogen niet gebruikt worden voor schachtenpap of elke andere 
vorm van orale inname. Wanneer de schachten iets moeten opeten, dient er steeds rekening 
te worden gehouden dat dit, ongeacht de smaak, geen gezondheidsrisico’s mag inhouden. 

2. In haar voorzorgen zal de studentenvereniging uitvoerig onderzoek doen naar mogelijke 
risico’s door het raadplegen van de verpakking en bijsluiter van producten alsook 
professioneel advies te vragen waar enige vorm van twijfel zou bestaan. 

3. De studentenvereniging wordt geacht alle voorzorgsmaatregelen te nemen wat betreft de 
veiligheid en gezondheid van de schachten; zij zal steeds zowel op voorhand als ter plekke 
uitvoerig moeten controleren wat betreft de aanwezigheid en het gebruik van potentiële 
gevaarlijke producten. 

Art. 12. [Verbod van afval lozen] 

1. Na afloop van het doopgebeuren moet het afval verwijderd worden en op een daartoe 
bestemde plaats worden gestort. De studentenvereniging is verplicht van tijdens de 
doopplanning en het opstellen van het draaiboek zeer duidelijke afspraken te maken omtrent 
de afvalverwijdering.  



2. In geval van een binnendoop wordt de studentenvereniging geacht duidelijke afspraken te 
maken omtrent afval, opkuis en (geur)hinder met de horeca-uitbater in kwestie. 

Art. 13. [Verbod van overdreven vernedering en ongewenste intimiteiten] 

1. De studentenvereniging dient respect te tonen voor de psyche van de schachten. Het kan 
niet de bedoeling zijn om personen op overdreven wijze te vernederen en psychologische 
schade toe te brengen. 

2. Ongewenste intimiteiten zijn niet geoorloofd in het dagelijkse leven, en dus zeker niet tijdens 
de doopplechtigheid. De studentenvereniging dient rekening te houden met het feit dat 
schachtentemmers niet zelden in een gevaarlijke machtspositie zitten die gemakkelijk te 
misbruiken valt. Transparantie en interne controle zijn hier dan ook een absolute must. 

Art. 14. [Verbod van overdreven belasting en fysieke uitputting] 

Het is niet toegelaten de schachten volledig uit te putten door het opleggen van een overvloed 
aan te zware opdrachten. De studentenvereniging is steeds verantwoordelijk voor het welzijn 
van de schachten en moet een aanvaardbaar evenwicht weten te vinden wat de belasting 
betreft. 

Art. 15. [Verbod van ongeoorloofd contact met buitenstaanders] 

1. De studentenvereniging dient bij het dopen steeds rekening te houden met (toevallige) 
aanwezigen of omstanders. Vaak hebben deze mensen totaal geen doopverleden en kunnen 
ze de verschillende gebruiken moeilijk in een juist kader plaatsen, wat tot grote frustratie kan 
leiden. 

2. Indien bij een opdracht buitenstaanders betrokken geraken, moet er toelating gevraagd 
worden aan de personen in kwestie. 

Art. 16 [Verbod van aanzet tot strafbare feiten] 

1. Volgens het principe van residuariteit geldt er tijdens het doopgebeuren een algemeen 
verbod van aanzet tot strafbare feiten en dit in de meest ruime zin. 

2. De schachtentemmer is verantwoordelijk voor elk strafbaar feit waar hij/zij aanleiding tot 
heeft gegeven. 
 
 
 
 
 
 

  



 

TITEL III 

[DIVERSE BEPALINGEN] 

Art. 17. [Planning van de doopplechtigheid] 

1. De doop moet op voorhand op een behoorlijke manier uitgetekend en gepland worden. De 
verantwoordelijken van de doop (i.e. het Praesidium) dienen alle mogelijke risico’s van de 
opdrachten te evalueren. 

2. De doopverantwoordelijke voorziet in een draaiboek met vermelding van locatie(s), het 
vermoedelijke tijdstip van aanwezigheid (per locatie), geschikte contactgegevens en 
eventuele noodzakelijke aanvullingen (zie TITEL II, Art. 9, Art. 10 en Art. 12).  

3. Het doopdraaiboek inclusief alle noodzakelijke aanvullingen moeten door de 
studentenvereniging overhandigd worden aan het Bestuur van het SeniorenKovent en dit ten 
laatste 5 werkdagen op voorhand. De studentenvereniging dient hiervoor een afspraak te 
maken met het SeniorenKonvent zodat beide partijen het doopdraaiboek kunnen overlopen 
en samen evalueren. 

Art. 18. [Medische voorzorgen en voorzieningen] 

1. De studentenvereniging dient navraag te doen naar mogelijke medische aandachtspunten 
(allergieën, gezondheidsproblemen, lenzen, etc.) en hiermee rekening houden bij het 
opleggen van de opdrachten. Het SeniorenKovent voorziet hiervoor een medische doopfiche. 

2. Indien de gezondheidstoestand van een schacht te veel risico’s met zich meebrengt, heeft de 
organiserende studentenvereniging (mits een degelijke motivatie) het recht en zelfs de plicht 
deze de toegang tot de doop te weigeren. 

3. De studentenvereniging dient werk te maken van voldoende medische voorzieningen. Zo 
moet er een EHBO-kit aanwezig zijn tijdens het doopgebeuren. Het is verstandig om de 
EHBO-kit aan te vullen met doopgericht materiaal (thermische folie, oogdruppeltjes, etc.). 

Art. 19. [Schachtenverkoop en/of petersystemen] 

1. Wanneer de studentenvereniging een doop via een schachtenverkoop of petersysteem 
organiseert, dient zij schriftelijke afspraken te maken met de peters en meters die de 
opdrachten voor de schachten zullen bedenken. Het SeniorenKonvent voorziet hiervoor een 
standaarddocument. 

2. Iedereen die actief participeert in het doopgebeuren wordt geacht de doopreglementering te 
kennen en er naar te handelen.  

Art. 20. [Locatie van de buitendoop] 

1. Een doop gaat bij voorkeur niet door op openbare plaatsen (en is dus afgeschermd van 
de publieke belangstelling). Wanneer er toch geopteerd wordt voor een publieke ruimte, 
moet erop toegezien worden dat de locatie verkeersluw en veilig is en dat er geen 
overlast is voor de toevallige passanten (zie TITEL II, Art. 15).  



2. Indien nodig moet de studentenvereniging een aanvraag tot inname van openbare 
ruimte indienen bij Stad Aalst. Na afloop moet de locatie in exact dezelfde staat zijn als 
voorheen (over afval: zie TITEL II, Art. 12). 

Art. 21. [Organisatie van de binnendoop] 

Voor de binnendoop dient de studentenvereniging een akkoord te sluiten met de horeca-
uitbater of eigenaar in kwestie. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent 
afval, opkuis en (geur)hinder (over afval: zie TITEL II, Art. 12). 

Art. 22. [Advies en interpretatie van de doopreglementeringen] 

Het SeniorenKonvent kan steeds gevraagd worden om advies uit te brengen bij de 
doopplanning of een interpretatie van de doopreglementering te geven. 
 
 

TITEL IV 

[DOOPCONTROLE] 

Art. 23. [Finale en residuele verantwoordelijkheid van de Praeses] 

1. Het hele doopgebeuren valt onder de bevoegdheid van de Praeses van de 
studentenvereniging. Hij of zij draagt zowel eindverantwoordelijkheid als residuele 
verantwoordelijkheid bij alle mogelijke feiten die zich kunnen voordoen en dit zowel 
gedurende de binnen- en buitendoop als gedurende de gebruiksdagen. 

Art. 24. [Controle van de doopplanning] 

1. Bij de overhandiging van het doopdraaiboek door de studentenvereniging aan het 
Bestuur van het SeniorenKonvent zal het document onderworpen worden aan een 
grondige gezamenlijke controle en evaluatie. 

2. Het Bestuur van het SeniorenKonvent zal indien nodig advies uitbrengen omtrent de 
doopreglementering en zal, in samenwerking met de betrokken studentenvereniging, 
overgaan tot eventuele correcties. 

Art. 25. [ Controle van het doopgebeuren] 

1. Het Bestuur van het SeniorenKonvent zal tijdens het doopgebeuren de Praeses van de 
studentenvereniging contacteren om gezamenlijk over te gaan tot een evaluatie van de 
doop en een vervollediging van het doopdossier (zie TITEL III, Art. 17). 

2. Indien nodig kan de Praeses tijdens deze interne controle bepaalde feiten laten 
optekenen ter staving van het doopdossier, ter explicatie van eventuele ongevallen, ter 
getuigenis van eventuele misbruiken, ter opheldering van onduidelijkheden of ter 
argumentatie van bepaalde gebruiken. Dit alles zal dienen om de Praeses of de 
studentenvereniging te beschermen in tijden van conflict. 

3. Het SeniorenKonvent zal in haar rol als beschermende koepel optreden als verdediger 
van de Praeses en de studentenvereniging bij mogelijke conflicten, op voorwaarde dat de 



Praeses zelf geen schuld treft en hij of zij alles in het werk heeft gesteld om de feiten te 
vermijden en bovendien alles uitdrukkelijk heeft gemeld aan het Bestuur van het 
Seniorenkonvent. 
 

Art. 26. [Vastelling van inbreuken] 

1. Inbreuken op het doopreglement worden onverwijld en onmiddellijk gemeld aan het 
SenionrenKonvent en de doopverantwoordelijke. Sovoreg VZW(Hogent), 
STUVO+(Odisee) en de stad Aalst fungeren voor externen als meldpunt wat 
doopklachten betreft. 

 

TITEL V 

[SANCTIES] 

Art. 27. [Sancties tegen de studentenverenigings] 

1. De stad Aalst is bevoegd om een studentenvereniging die door haar erkend en 
gesubsidieerd wordt, te sanctioneren naar aanleiding van het niet-naleven van het 
Doopdecreet. De stad Aalst zal hiervoor eerst grondig onderzoek doen naar de aard en 
echtheid van de klachten die zij ontvangen heeft. De stad Aalst kan beslissen om de 
erkenning van de studentenvereniging in te trekken en de subsidiëring van de activiteiten 
van de studentenvereniging stop te zetten. 

2. Alvorens over te gaan tot enige vorm van sanctionering zal de stad Aalst contact 
opnemen met het Bestuur van het SeniorenKonvent zodanig dat deze laatste kan 
optreden in haar rol van beschermende koepel. 
 

 

 


